๓. อตัตนิปาตนปญหา ๔๒
พระราชาตรัสถามวา "พระผูเปนเจานาคเสน พระผูมีพระภาคเจา แมไดทรงภาสิตพระพุทธ
พจนนหี้ ามไววา 'ดูกอนภิกษุทั้งหลายอันภิกษุอยาพึงทําตนใหตกลง, ถาภิกษุรูปใดทําตนใหตกลง ภิกษุ
นั้นอันพระวินัยธรพึงใหทําตามธรรม' ดังนี้. ครั้นมาภายหลัง พระผูเปนเจากลาวอยูว า 'พระผูมีพระภาค
เจา เมื่อทรงแสดงธรรมแกสาวกทั้งหลายในที่ใดที่หนึ่ง ยอมทรงแสดงธรรมเพื่อความขาดขึ้นพรอมแหง
ชาติ ชรา พยาธิ มรณะ โดยปริยายมิใชอยางเดียว, ก็สัตวผูใดผูหนึ่งกาวลวง ชาติ ชรา พยาธิ มรณะ
เสียดวยประการทั้งปวง ทรงสรรเสริญผูนั้นดวยความสรรเสริญอยางยิ่ง ดังนี้. พระผูเปนเจานาคเสน ถา
วาพระผูมีพระภาคเจา ตรัสพระพุทธบัญญัติหามวา 'ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อันภิกษุอยาพึงกระทําตนให
ตกลง, ถาภิกษุรูปใดกระทําตนใหตกลง ภิกษุรูปนัน้ อันพระวินยั ธรพึงใหกระทําตามธรรม,' ถาอยางนั้น
คําที่วา 'พระผูมีพระภาคเจา ทรงแสดงธรรมเพื่อความขาดขึ้นพรอมแหง ชาติ ชรา พยาธิ มรณะ' นัน้
ผิด. ถาวาพระองคทรงแสดงธรรมเพื่อขาดขึ้นพรอมแหง ชาติ ชรา พยาธิ มรณะ, ถาอยางนัน้ คําที่วา
'ดูกอนภิกษุทงั้ หลาย อันภิกษุอยากระทําตนใหตกลง, ถาภิกษุรูปใดกระทําตนใหตกลง ภิกษุรูปนัน้ อัน
พระวินัยธรพึงใหกระทําตามธรรม' ดังนี้ แมนั้นก็ผิด, ปญหาแมนี้สองเงื่อน มาถึงพระผูเปนเจาแลว พระ
ผูเปนเจาพึงขยายใหแจงชัดเถิด."
พระเถรเจาทูลวา "ขอถวายพระพร พระผูมีพระภาคเจา แมทรงภาสิตซึ่งพระพุทธพจนนี้หา มไว
วา 'ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อันภิกษุอยางกระทําตนใหตกลง, ถาภิกษุรูปใดกระทําตนใหตกลง ภิกษุรูปนั้น
อันพระวินยั ธรพึงใหกระทําตามธรรม' ดังนี้จริง. และธรรมอันพระผูมีพระภาคเจา เมื่อจะทรงแสดงแก
สาวกทั้งหลาย ณ ที่ใดที่หนึ่ง ทรงแสดงแลวเพื่อความขาดขึ้นพรอมแหง ชาติ ชรา พยาธิ มรณะ โดย
ปริยายมิใชอยางเดียว. ก็พระผูมีพระภาคเจา ทรงหามแลวดวย ทรงชักชวนแลวดวย ดวยเหตุใด เหตุ
นั้นในการแสดงธรรมนั้นมีอยู.
ขอถวายพระพร ภิกษุผูมีศลี ถึงพรอมแลวดวยศีล บริบูรณดวยศีล เปนผูเสมอดวยยาในการที่
จะกระทําพิษ คือ กิเลสของสัตวทั้งหลายใหพินาศฉิบหายไป, เปนผูเสมอดวยโอสถ ในการเขาไประงับ
พยาธิ คือ กิเลสของสัตวทั้งหลาย, เปนผูเสมอดวยน้าํ ในการลางละอองธุลี คือ กิเลสของสัตวทั้งหลาย,
เปนผูเสมอดวยแกวมณี ในการใหสมบัตทิ ั้งปวงแกสัตวทั้งหลาย, เปนผูเสมอดวยเรือในการไปสูฝง คือ
นิพพานจากหวงทั้งสี่ ของสัตวทั้งหลาย, เปนผูเสมอดวยหมูชนพวกขนสินคาเปนไปกับดวยทรัพย ใน
การทีไ่ ดขา มทางกันดาร คือ ชาติของสัตวทงั้ หลาย, เปนผูเสมอดวยลมในการที่จะยังความรอนพรอม
ดวยไฟสามกอง คือราคะ โทสะ โมหะ ของสัตวทั้งหลายใหดับ, เปนผูเสมอดวยมหาเมฆ ในการทีจ่ ะ
กระทําใจของสัตวทั้งหลายใหบริบูรณ, เปนผูเสมอดวยอาจารยใหศึกษาสิ่งเปนกุศลของสัตวทั้งหลาย,

เปนผูเสมอดวยบุคคลชี้ทางดีในการบอกทางเกษมแกสตั วทั้งหลาย. พระผูมีพระภาคเจาทรงบัญญัติ
สิกขาบทวา 'ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อันภิกษุอยากระทําตนใหตกลง, ถาภิกษุรูปใดกระทําตนใหตกลง
ภิกษุรูปนั้นอันพระวินัยธรพึงใหกระทําตามธรรม' ดังนี้ ดวยความไหวตามแกสัตวทั้งหลายวา 'ภิกษุผูมี
ศีล มีรูปอยางนี้ มีคุณมาก มีคุณมิใชอันเดียว มีคุณไมมีประมาณ เปนคุณราสีกองคุณ เปนผูกระทํา
ความเจริญแกสัตวทั้งหลายอยาฉิบหายเสียเลย' ดังนี้. พระผูมีพระภาคเจาทรงหามแลว ดวยเหตุใด
เหตุนี้เปนเหตุในเทศนานี.้
ขอถวายพระพร แมคํานี้ พระเถระกุมารกัสสปผูกลาวธรรมวิจิตร เมื่อแสดงปรโลกแกปายาสิ
ราชัญญะ ภาสิตแลววา 'ราชัญญะ สมณะ และพราหมณทั้งหลาย ผูมีศีล มีธรรมอันงาม ตั้งอยูตลอด
กาลยืดยาวนาน ดวยประการใด ๆ สมณะและพราหมณทั้งหลายเหลานัน้ ยอมปฏิบัติเพื่อประโยชน
เกื้อกูลแกชนมาก เพื่อสุขแกชนมาก เพื่อความไหวตามโลก เพื่อประโยชน เพื่อความเกื้อกูลและ
ความสุขแกเทพดา และมนุษยทั้งหลาย ดวยประการนัน้ ๆ, ดังนี้. ก็พระผูมีพระภาคเจาทรงชักชวน
สาวกทั้งหลายดวยเหตุไร? พระองคทรงชักชวนสาวกทั้งหลาย เพราะวา แมชาติความเกิดเปนทุกข
ความแกก็เปนทุกข ความเจ็บก็เปนทุกข ความตายก็เปนทุกข ความโศกก็เปนทุกข ความร่ําไรรําพัน
เพอดวยวาจาก็เปนทุกข ความลําบากกายก็เปนทุกข ความลําบากใจก็เปนทุกข ความคับแคนก็เปน
ทุกข ความประกอบพรอมคือประจวบเขาดวยสัตวและสังขารทั้งหลาย ไมเปนที่รักก็เปนทุกข ความ
ประกอบปราศ คือ ความพลัดพรากจากสัตวและสังขารทั้งหลายที่เปนที่รักเปนทุกข มารดาตายก็เปน
ทุกข บิดาตายก็เปนทุกข พี่ชายและนองชายตายก็เปนทุกข พี่หญิงและนองหญิงตายก็เปนทุกข บุตร
ตายก็เปนทุกข ภริยาตายก็เปนทุกข ญาติตายก็เปนทุกข ญาติฉิบหายก็เปนทุกข ภัยเกิดแตโรคก็เปน
ทุกข ความฉิบฉายแหงโภคะก็เปนทุกข ศีลฉิบหายเสียก็เปนทุกข ทิฐิฉิบหายก็เปนทุกข ภัยเกิดแต
พระมหากษัตริยก็เปนทุกข ภัยเกิดแตโจรก็เปนทุกข ภัยเกิดแตบุคคลมีเวรก็เปนทุกข ภัยเกิดแตขา วแพง
ก็เปนทุกข ภัยเกิดแตไฟก็เปนทุกข ภัยเกิดแตนา้ํ ก็เปนทุกข ภัยเกิดแตคลื่นก็เปนทุกข ภัยเกิดแตวงั วนก็
เปนทุกข ภัยเกิดแตจรเขก็เปนทุกข ภัยเกิดแตปลายรายก็เปนทุกข ภัยเกิดแตติเตียนตนเองก็เปนทุกข
ภัยเกิดแตบุคคลอื่นเขาติเตียนก็เปนทุกข ภัยเกิดแตอาชญาก็เปนทุกข ภัยเกิดแตความครั่นครามแต
บริษทั ก็เปนทุกข ภัยเกิดแตการเลี้ยงชีพก็เปนทุกข ภัยเกิดแตมรณะก็เปนทุกข ความตีดวยหวายก็เปน
ทุกข ความตีดว ยแสก็เปนทุกข ความตีดวยทอนไมกิ่งไมก็เปนทุกข ความตองตัดมือก็เปนทุกข ความ
ตองตัดเทาก็เปนทุกข ความตองตัดมือและเทาก็เปนทุกข ความตัดหูกเ็ ปนทุกข พิลังคถาลิกะอธิบายวา
เมื่อเขาจะกระทํากรรมกรณนั้น เลิกกระบาลศีรษะขึน้ แลวจึงเอาคีมคีบกอนเหล็กแดงวางที่ศีรษะนั่น
เยื่อในสมองเดือดขึ้น เพราะเหล็กแดงนัน้ กรรมกรณชื่อพิลังคถาลิกะนี้ก็เปนทุกข กรรมกรณชื่อสังขมุณ
ฑิกะ อธิบายวา เมื่อเขาจะทํากรรมกรณนนั้ ถลกหนังดวยอันเชือดหมวกแหงหูทั้งสองขางและกานแหง

คอ กระทําผมทั้งหลายทั้งปวงใหเปนขอดแหงเดียวกัน พันดวยทอนไม หนังกับผมเลิกขัน้ ดวยกัน แตนนั้
เขาครูสีกะโหลกศีรษะดวยกรวดหยาบทั้งหลายลางกระทําใหมีสีเหมือนสีแหงสังข กรรมกรณชื่อสัง
ขมุณฑิกะนี้ก็เปนทุกข กรรมกรณชื่อราหุมขุ ะอธิบายวา เมื่อเขาจะทํากรรมกรณนั้น เปดปากดวยขอ
เหล็ก ใหประทีปโพลงในภายในปาก หรือเอาสิ่วเจาะปากตั้งแตหมวกแหงหูทั้งหลาย โลหิตไหลเต็ม
ปาก กรรมกรณชื่อราหุมขุ ะนี้ก็เปนทุกข กรรมกรณชื่อโชติมาลิกะ อธิบายวา คนผูทาํ กรรมกรณ
ทั้งหลาย เขาพันสรีระทั้งสิ้นดวยผาชุบน้ํามันแลวจุดไฟ กรรมกรณชื่อโชติมาลิกะนี้ก็เปนทุกข
กรรมกรณชื่อหัตถปชโชติกะ อธิบายวา ชนผูกระทํากรรมกรณทั้งหลายเขาพันมือทั้งหลายดวยผาชุบ
น้ํามันแลว ตามไฟใหโพลง ราวกะประทีป กรรมกรณเชนนี้ก็เปนทุกข กรรมกรณชื่อเอรกวัฏฏิกะ
อธิบายวา เมื่อเขาจะกระทํากรรมกรณนนั้ เชือดอวัยวะใหเนื่องดวยหนัง ตั้งแตภายใตคอจนถึงขอเทา
ทั้งหลาย เอาเชือกทั้งหลายผูกโจรนั้นฉุดไป โจรนั้นเหยียบเชือกทั้งหลายที่เนื่องดวยหนังของตนลมลง
กรรมกรณเชนนี้ก็เปนทุกข กรรมกรณชื่อจีรกวาสิกะ อธิบายวา เมื่อเขาจะทํากรรมกรณนั้น เชือด
อวัยวะใหเนื่องดวยหนังอยางนั้น หยุดอยูเพียงเอว เชือดตั้งแตเพียงเอวหยุดอยูเพียงขอเทาทั้งหลาย
สรีระภายใตแตสรีระเบื้องบนเหมือนนุงผากรอง กรรมกรณเชนนี้ก็เปนทุกข กรรมกรณชื่อเอเณยยกะ
อธิบายวา เมื่อเขาจะกระทํากรรมกรณนนั้ วางหวงเหล็กทั้งหลายที่ขอ ศอกและเขาทั้งสองแลวตอก
เหลาเหล็กทั้งหลายลง โจรนัน้ อาศัยตั้งอยูท ี่พื้นโดยเหลาเหล็กทั้งหลายสี่ บุรุษทั้งหลายผูทํากรรมกรณ
จุดไฟลอมรอบโจรนั้น กรรมกรณเชนนี้ก็เปนทุกข กรรมกรณชื่อพลิสมังสิกะ อธิบายวา ผูทาํ กรรมกรณ
ทั้งหลาย ประหารปากดวยเบ็ดทั้งหลายมีปากสองขาง ถลกหนังและเนื้อและเอ็นขึน้ เสีย กรรมกรณ
เชนนี้ก็เปนทุกข กรรมกรณชื่อกหาปณกะ อธิบายวา ผูทาํ กรรมกรณทั้งหลาย ทําสรีระทั้งสิ้นใหตกไป
ประมาณเทากหาปณะหนึ่ง ๆ ดวยพราทั้งหลายอันคม ตั้งแตเอว กรรมกรณเชนนี้ก็เปนทุกข กรรมกรณ
ชื่อขาราปฏิจฉกะ อธิบายวา ผูกระทํากรรมกรณทั้งหลาย ประการสรีระในทีน่ ั้น ๆ ดวยอาวุธทั้งหลาย
และครูสีนา้ํ แสบ ดวยหญาทัง้ หลาย หนังและเนื้อและเอ็นทั้งหลายลอนไป แลวยังเหลืออยูแตราง
กระดูกเทานัน้ กรรมกรณเชนนี้ก็เปนทุกข กรรมกรณชื่อวาปลิฆปริวัตติกะอธิบายวา ผูกระทํากรรมกรณ
ทั้งหลายนัน้ ใหโจรนัน้ นอนลงโดยขาง ๆ หนึ่ง แลวตอกเหลาเหล็กลงที่ชองแหงหู ทําโจรนัน้ ใหเนือ่ งเปน
อันเดียวกันดวยแผนดิน ภายหลังจับโจรนัน้ ที่เทาชักหมุนไป กรรมกรณเชนนีก้ ็เปนทุกข กรรมกรณชื่อ
ปลาลปฐกะ อธิบายวา ผูกระทํากรรมกรณผูฉลาดไมลอกผิวหนังแลว ทําลายกระดูกทั้งหลายดวยลูก
หินบดทั้งหลาย จับที่ผมทั้งหลายยกขึน้ ยังมีแตกองเนื้อเทานัน้ ภายหลังจึงรึงรัดกองเนื้อนั้นดวยผม
ทั้งหลายนัน่ เดียว จับพันผูกทําใหเหมือนเกลียวแหงฟาง กรรมกรณเชนนีก้ ็เปนทุกข ความรดดวยน้ํามัน
อันรอนก็เปนทุกข ความใหสุนัขทั้งหลายกัดก็เปนทุกข ความตองยกขึ้นสูเหลาทั้งเปนก็เปนทุกข ตองตัด
ศีรษะก็เปนทุกข สัตวผูไปแลวในสงสารยอมเสวยทุกขทงั้ หลายมากอยางมิใชอยางเดียว เห็นปานฉะนี้

ๆ. น้ําเชี่ยวที่ภูเขาชื่อหิมวันต ยอมทวมทับหินและกรวดและทรายและแรและรากไมกิ่งไมทั้งหลายใน
แมน้ําชื่อคงคา ฉันใด, สัตวไปแลวในสงสาร ยอมเสวยทุกขทั้งหลายมากอยางมิใชอยางเดียว ฉันนั้น
เทียวแล. ขันธปญจกเปนไปแลวเปนทุกข, ความไมมขี นั ธปญจกเปนไปแลวเปนสุข, พระผูมีพระภาค
เจา เมื่อทรงแสดงคุณแหงความไมมขี นั ธปญจกเปนไปดวยภัยในขันธปญจกเปนไปแลวดวย จึงทรง
ชักชวนสาวกทั้งหลาย เพื่อกระทําใหแจงชื่อพระนิพพานเพื่อความกาวลวง ชาติ ชรา พยาธิ มรณะเสีย
ดวยประการทัง้ ปวง. พระผูมีพระภาคเจาทรงชักชวนสาวกทั้งหลายเพื่อกระทําใหแจงซึ่งพระนิพพาน
ดวยเหตุใด ทุกขตาง ๆ นี้เปนเหตุนั้นในการชักชวนนี.้ "
ร. "ดีละ พระผูเปนเจานาคเสน ปญหาพระผูเปนเจาคลี่คลายขยายดีแลว เหตุพระผูเปนเจา
กลาวดีแลว ขอวิสัชนาปญหานัน้ สมอยางนั้น, ขาพเจายอมรับรองอยางนั้น."

